במדינה
העם
ה טו ב בגו ״ ם -
הרוג בד שון
מנחם בגין שופך
את חמתו על הגויים -
והמוני ישראל נהנים
״אם מטורף הוא - ,יש שיטה -ן

ןות האחרונים כמיטכו .מב
יציו ,מהתקופה שכח שיי■
■ת־אופנועים מפחידה לפני
זכוניתו היוגה־ הסמל המיס־
זרי שלו ,או מהתקופה שכה
זסית המון פראי להסתער
5ל כניין־הבנסת ,ולהטיל
*כנים אל עכר מעוז הדמו־
־,הטיה הישראלית ,חשו ש־
:נין שלהם יחזר אליהם.
כנין כראש־הממ׳טלה  : :־
יא צריף את האופנועים,
אינו רוצה כהמון מוסת,

בית ,שאל בתמיהה מעושה וב
נזיפה( :״לחצת את ידיו המגוא
לות בדם יהודים של רוצח נשים
ותינוקות  1״

• על קאנצלר מערב גר
מניה ,הלמוט שמידט ,בישי
בת ׳מרכז חרות ב־ : 20.4רודף־
בצע .כל מה שמעניין אותו ואת
נשיא צרפת ,ז׳יסקאר ד׳סטאן ,הוא
לקנות נפט בזול ולמכור נשק
ביוקר .אנחנו הרי יודעים טוב
מאוד מי היה נוכח כשהקדינו סרט
על ההוצאה להורג של הקוש 
רים״ )כוונתו של בגין היתה לכו
ששמידט נכח כביכול בהקרנה ש
נערכה ב־ ,1944שבה נראתה ה
הוצאה להורג של האדמירל קאנא־
ריס וקושרי מרד ה־ 20ביוני .הא
שמה זו של בגין אינה נכונה
מבחינה עובדתית .שמידט ,שהיה
בוורמאכט ,היה נוכח באחת מישי
בות מישפטם של הקושרים ,כפי

התנחלות ,קארטר מחה ,מחה ,מחה
וככה היו  144התנחלויות.״

• על רא*ט ממשלת אנג
ליה ,מארגרט תאצ׳ר ,בכנס
איחוד הליכוד :״כשבאתי לבקר
אותה בדאונינג סטריט מיספר 10
היא אמרה לי :׳אדוני ראש־הממ־
• שלה ,אם אני הייתי במקום צ׳רצ׳יל
)שלא הסכים להפציץ את מסילת־
הברזל שהובילה למחנות־ההשמדה
במילחמת־העולם השניה( גם אני
הייתי נותנת הוראה לא להפציץ,
כי חשוב היה לנצח במילחמה.׳
פיתאום היא באה אלי עם ההערה
הזאת• לא ביקשתי אותה ביכלל.
לימדתי אותה פרק במוסר .הסברתי
לה את ההיסטוריה הצבאית והמ 
דינית ,ולא היה לה מה לענות.
לא רציתי לענות לה יותר ,כי
היא בכל־זאת אשה ואני ג׳נטלמן.״

• על שליח הנשיא רגן,
פילים חכים ,במסיבת־עיתונאים

בפתח לישכתו ב־ : 11.5״הוא ערבי
אבל...״

• על שר־החוץ ,יצחק
*טמיר ,בכנס איחוד הליכוד )אחרי
נשיא קארטר
מחה ,מחה ,מחה

עיירה אכניס לעכר הכנסת
:כה הוא שולט .את היצרים
עלו הוא מוציא עתה כצורה
 1חרת לגמרי  :הוא מעדיכ
פוגע כאישי־מדינה ,ישרא־
ים וזרים ,זוכה למחיאות־
:פיים מצד אוהדים שוטים,
מכייש את שם ישראל.
הכרקותיו שד כגין כשבו-
ןיים האחרונים ,או כפי ש
לדי הגן מכנים זאת —
לשחק כדהעליכ״ ,ניכר כהן
:הן גרמו דו נחת־רוח מרו
וה .מה אמר כגין:
* על שר־ החוץ המיצרי,
:ומרום בוטרוס ראלי ,בכנס

• על ח״כ שימעון פרס :
קשה להביא את כל הציטוטים
מסיפרי משה שרת ויצחק רבין,
המגנים את פרס ,שאותם קרא
בגין מעל בימת־הכנסת ,ואת כל
הנאצות שלהן זכה פרס מפיו של
בגין בעשרות הזדמנויות בשבועיים
האחרונים.

• על ח״ב גד יעקובי
בישיבת הכנסת מיום  : 12.5״אדוני
שר־התעשייה המיועד .שב ושתוק.״

הפרופסור

• על סגנו,
ייגאל ידיין ,בישיבת הכנסת מיום
ד,־ : 12.5״)אמנון( רובינשטיין עשה
את ד״ש.״

• על ח׳׳כ אבא אכן ב
כנס איחוד הליכוד :״אני אספר
לכם סיפור על אבא אבן ,כשהיה
שר־החוץ .יום אחד הוא עלה לנאום
בעניין החרם הערבי ,ודיבר על
כך שיש חברות ומדינות ,שלמרות
שהן רשומות בחרם הערבי הן

רק אשת

שנכחו קצינים רבים שקיבלו הוראה
לבוא ולהוות קהל במישפט( .״אמנם
הקאנצלר שמידט אומר שהוא היה
בוורמאכט ולא באס־אס ,אבל אנחנו
יודעים כולם מה הוורמאכט עשה.
הוורמאכט היה מקיף את העיירה
היהודית ,כשהאיינזסגרופה היו נכ
נסים להשמיד את היהודים.״
• על הנ״ל בטלוויזיה ה
ישראלית ,למחרת ההתנפלות על
שמידט )כשנשאל מה יש לו לומר
על הסערה שפרצה בגרמניה ב
עקבות דבריו( :״לא איבדתי על
זה אפילו רגע אחד של שינה.״

• על גיטיא צרפת ז ׳ים■
קאר ד׳סטאן ) :ראה דבריו של

שמידט(.

ס על שר־החוץ ההולנדי,
דיסטופר ואן דר קלאו ,ש

• על נשיא ארצות־הכרית
לשעכר ,ג׳ימי קארטר ,בכנס
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• על שר־האוצר ,יורם

ארידור ,בכנס איחוד הליכוד:
״יורם ,מה שמו ז אה ,כן ארידור.״-

ראש״ממשדה תאצ׳ר

יחוד הליכוד בבנייני־האומה ב־
) 10.אחרי שראלי הצהיר ש־
וזה ההגנה בין מיצריים וסוריה
ריף על הסכם קמס דייוויד( :
זוא מדבר שטויות .ממנו ,הפרו־
סור למישפט בינלאומי ,אני מצפה
ידע להבדיל בין שני החוזים.
:י מצטער על ידידי פיטר .כש־
:שיא סאדאת כועס עליו הוא
•רא לו פיטר .אני מתפלא עליך
יטר ,פיטר ,פיטר.״

יה אורחו של בגין בלישכתו ב-
) 12.אחרי שהאורח סיפר לו
נפגש עם יאסר ערפאת( :״לחצת
ז ידו?״ )כשקיבל תשובה חיו

ולוקחים מישהו שיכתוב בשבילם״
)בהתייחסו לעובדה שהעיתונאי
איתן הבר כתב עם וייצמן את
סיפרו האחרון(.

 9על הנ״ל בכנס איחוד ה 
ליכוד :״אומרים לי שאם אני
אמשיך לדבר ככה )על הגרמנים
ועל שמידט( לא יבואו לכאן תיי
רים גרמנים .שישארו בבית.״

סופר וייצמן
לא יודע לכתוב
ששמיר אמר בטלוויזיה שאין לנו
שום עניין להמשיך את הפולמוס
עם שמידט ועם גרמניה(  :״אני
מסכים בהחלט למד ,ששר־החוץ
שמיר אמר.״ מיד אחרי מישפט
זה תקף בגין במשך דקות ארו
כות את גרמניה ואת שמידט,
ושמיר נראה כמי שרוצה לקבור
עצמו באדמה.

• על שר*החוץ לשעבר,
משח דיין ,בישיבת הכנסת ב־
) 12.5בהתייחסו לביקורת שהש
מיע עליו דיין בעניין גילוי סודות
צבאיים( :״שמעתי נימה של בי
קורת בדברים של ח״כ משה דיין.
אני מתפלא עליו .אני זוכר שפעם
דיין גילה דברים שלא היה צריך
לגלות בקשר לאתיופיה ,ואני לא
אמרתי לו שום דבר ,והגנתי עליו.״

• על שד־הכיטחון לשע
בר ,עזר וייצמן ,בכנס איחוד

איחוד הליכוד :״קארטר מחה )על
ההתנחלויות( ואנחנו בנינו עוד הליכוד )אחרי שדיבר על הספרים
התנחלויות .קארטר מחה ואנחנו שיצאו לאור לאחרונה( :״יש אנ
בנינו קארטר מחה והיתד ,עוד שים שבכלל לא יודעים לכתוב,

ח ״ב אכן
צדיק יפרח
מצליחות ומשגשגות .ואז אבן
אמר :׳צדיק כתמר יפרח׳ .תראו
איזו שפה תנכית הוא מדבר.״

• על ח ״כ המעיד ,זאב
פץ ,בישיבת הכנסת מד,־12.5
)אחרי שכץ סיפר שהוא פורש
מהחיים הפוליטיים משום שלקה
במחלת הסרטן( :״שב בשקט .מה
קרה לו?״

• על ח ׳׳ב חמערן■ ,יוסי
שריד ,בישיבת ועדת־החוץ־והבי-
טחון של הכנסת :״סמרקאץ׳.״
• על הנ״ל בישיבת הכנסת
מיום ה־ : 12.5״אתה היית ממונה
על ההסברה של המערך בבחירות
האחרונות והמערך נכשל .עכשיו
)המשך בעמוד (41

בטירופו ! ״ אמר פולוניום הזקן על
האמלט ,נסיך דנמארק ,במחזהו
של ויליאם שקספיד.
רבים בישראל סברו השבוע כי
מנחם בגין ,ראש הממשלה ,סטה
מן הדרך השפוייזז .לא עבר יום
מבלי שבגין העליב מדינה זרה,
מדינאי ,ממשלה או שגריר )ראה
מיסגרת( .האיש ,שנאלץ לנצור
את לשונו במשך ארבע שנות
שילטון ,כאילו נתן לה פורקן.
אולם יש שיטה בטירוף זה של
השמצה כלל־עולמית .כמכשיר
לניצחון בבחירות ,אין יעיל ממנו.
במשך דורות התחנן ־העם הי
הודי ,בליל הסדר :״שפוך חמתך
על הגויים!״ מערכת־החינוך ה
ישראלית הפכה תחנונים אלה לב־
סיס של תורה חינוכית ,המלמדת
את הצעיר היהודי כי ״העולם
כולו נגדנו.״
מנחם בגין מתרגם אמונות
עמוקות אלה ,שנזרעו בלב האדם
הישראלי ,לשפה אלקטורלית המו
בנת לכל .בעיני העולם ,וגם
בעיני חלק קטן של הציבור ה 
ישראלי ,הוא מצטייר כמטורף..
אך בעיני ההמונים ,אשר ינהרו
בחודש הבא לקלפיות ,הוא מצ 
טייר כגיבור לאומי ,המבטא את
רחשי-ליבם הכמוסים ביותר.
״הטוב בגויים הרוג״ — נאמר
במקורות .ואם אי־אפשר לעשות
זאת בפועל ,אפשר לפחות לעשות
זאת במילים.
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ב חי רו ת
ההר־ון ה ע צו ב
האם יתכן שהכנסת
הכאה תהיה גרועה
אף מן הכנסת היוצאת ?
שבוע לפני הגשת רשימות־
המועמדים לכנסת העשירית ,היו
המיפלגות אחוזות בולמוס מטורף.
בכל מיפלגה ,הרכבת הרשימה
היא תהליך ממושך ומכאיב ,ה 
דומה לצירי־לידה של אשה שה־
גיע זמנה ללדת .כשם שהאשה
צועקת ,ושואלת את נפשה למות,
כך מתייסרת המיפלגה במכאוביה,
מתפתלת וזועקת.
וינסטון
ותוזליך מייאש.
צ׳רצ׳יל ,הפרלמנטר הוותיק ,אמר
כי הדמוקרטיה היא שיטה רעה,
שיש לה רק מעלה אחת :כל שאר
שיטות־המימשל גרועות עוד יותר.
למראה התהליך שבו בוחרת
החברה הישראלית את הנציגים
אשר ינהיגו את המדינה במשך
ארבע השנים הקרובות ,אשר
יחוקקו את חוקיה ,יבחרו בממ
שלתה ,יחליטו על עניינים של
חיים ומוות ,מילחמה ושלום —
אפשר היה רק לעצום את העיניים
ביאוש.
מבחינת הרמה האנושית ,להב
דיל מהחלוקה המיפלגתית ,כבר
מצטייר הרכב הכנסת הבאה בבי
רור .הכנסת הבאה תהיה כנסת
של עסקנים .יחסרו בה כמה מן
הכוחות הפרלמנטריים המעולים
ביותר של ישראל .וכימעט בכל
הסיפלגות חלה ירידה ממשית
נוספת ברמה האנושית ,האינטלק 
טואלית והמוסרית של המועמדים.
היה נדמה שלא יתכן שהכנסת
הבאה תהיה גרועה מן הכנסת
היוצאת ,שהגיעה למעמקי השפל.
אך יתכן כי הכנסת העשירית תרד
עוד יותר.
העולם הזה 2281
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